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Muntverslag.  Blijkens heg Algemeen gerslag van beg Munt- 
College over 1899 is in dit jaar wederom een belangrijk 
aangal gelds~ukken a a n ' s  Kijks Munt vervaardigd. 

Geslagen toch zijn 85.908.877 sgukken, besgaande uit gouden 
tienguldens en dukaten, guldens, zilveren en bronzen pasmunt 
v0or Nedcrland en koperen pasmunt voor Nederlandseh-Indifi. 

Aan gouden muntspecifin zijn afgeleverd: 1 ~ tiengulden- 
stukken opgebracht in 14 partijen 144.840; 

~o dukaten, opgebraeht in 6 partijen 60.986. 
Aan zilveren muntspecifin : 1 ~ guldens 500.000 stuks; 2 ~ pus- 

taunt, g00.000 kwartjes cn 1.100.000 dubbeltjes. 
Aan bronzen muntspecifin voor Nederland, 5.100.000 eeuten. 
Aan koperen muntspeei~n voor Nederlandseh-Indifi, 10.400.000 

stuks 2�89 cents stukken en 18.400.000 stuks centen. 
De aanmunting der 10 guldenstukken gesehiedde voorreke- 

ning van de directie der Javasehe Bank. Er is voor gebruikt 
879.004 ~'3 K G. fijn goud aan baren. 

De aanmunting van dukaten had plaats ten verzoeke van de 
Javasehe Bank en van de Nederlaudsch-Indisehe Escompto- 
maatschappij ; eerie hoeveelheid vall 210.74,9 ss~ K. G. fijn goud 
werd daaraan besteed. 

De guldens zijn vervaardigd uit laetaal, verkregen door ver- 
smelting van: 65.44,4 rijksdaalders; 69.6~5 guldens; 18,810 
halve guldens, een franc en een shilling, welke sgukken voor 
den o,nloop onbruikbaar waren bevonden, en van 1~0.368 
rijksdaalders uit de circulatie, welke stukken te zamen een 
gewicht aangaven van 5007.4305 K.G.  en aan fijn zilver 
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inhielden 4725 K . G . ,  vormende de benoodigde hoeveelheid 
voor den aanmaak vau 500.000 guldenstukken, 

De franc eu de shilling ziju aangetroffen onder de halve 
guldens, zoodat hun gezamenlijke waarde hier voor ggn gulden 
mag worden aangenomen. Alsdan bedraagt de nominale waarde 
van de versmolten mun~specie . . . . . .  f503 .461 . - -  

aan muntloon is be~aald . . . . . . .  4 .450.--  
zoodat de kosten zijn . . . . . . . .  f507.911. - -  
waarui~ blijk~ da~ hot verlies op doze aanmunting van 

500.000 gulden bedraagt f 7.911. 
De gereedgekomen stukken zijn in twee partijen verzonden 

naar de Nederlandsehe Bank, waarvan (to kosten hebben be- 
dragen f 46.20. 

Van her agentsehap van hot Ministerie van Finantifin te 
Amsterdam waren ontvangen 154.800 rijksdaalders uit de eir- 
eulatie. Er bleven dus 34.472 stuks onder bewaring van hot 
college over. 

De zilveren pasmunt is aangemaakt ui~ daartoe versmolten 
afgesleten "25- en 10-eentstukken. 

In Januari had her college van de betaalmeesters ontvangen 
voor . . . . . . . . . . . . . . .  f 61.635.40 

on van diverse kantoren der Nederlandsehe 
Bank voor . . . . . . . . . . . . .  139.233.65 

te zamen voor f 200.869.05 
bestaande uit :  583.396 kwar~jes, 549.176 dubbeltjes en 2.049 

stuivertjes. 
Van deze stukken zijn bij hot uitzoek.en nog voor eireulatie 

gesehikt bevonden voor een bedrag van f 535.80, nl. 
1.224 kwar~jes, 1 320 dubbeltjes en 1 946 stuivertjes welke 

bij den betaalmeester te Utrecht zijn overgebraeht. 
Van de afgesleten pasmunt zijn in October versmolten: 
510.786 25-eentstukken, wegende 1.6~7.644 '~ K . G .  

de 547.856 10 ,~ 
en 108 5 , I '~ 646'406'~ '/ 

inhoudende op hot aangenomen gehalte van 0.68515 voor 
de 25-eentstukken, en van 0.68885 voor de 1 0 - e n  5-een~- 
stukken: 1.448.2 K.G.  fijn zilver, welke hoeveelheid uitmaakt 
het benoodigde voor den muntslag van 200.000 25-eentstukken 
en 1 120.000 10-r 
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De kosten voor dezen muntslag bedragen derhalve 

aan versmolten pasmunt . . . . . . . .  f 18~.487.1~5 
,, kosten voor uitzoeken . . . . . . . .  /I~6.80 
,, muntloon . . . . . . . . . . .  7.045.50 

f 189.659.55 
gevende eem nadeelig saldo van f 29.659.5 , , ongerekend de 
kosten van toezending der afgesleten pasmuut aan her college. 

De gereedgekomen ~5-eentstukken, alsmede een bedrag van 
f 90.000 aau 10-centstukken, zijn verzondeu aan de directie 
der Nederlandsche Bank te Amsterdam, terwijl de betaal- 
meesters te 's-Gravenhage, Amsterdam, Middelburg, Utrecht 
ell Almelo ieder voor f 3.000, die tc Rotterdam voor f Z 0 0 0  
en die te Arnhem, Dordreeht en Groningen ieder voor f 1.000 
aan 10.eentstukken ontvingen. 

Her college behield een bedrag van I 17.866.50 aan afge- 
sleten 25-eentstukken onder bewaring. 

Bij Koninklijk besluit van 9 Jan. 1899 n ~ 18, werdmaeh- 
tiging verleend tet  aanmunting van f 50.000 in bronzen 1-cent- 
stukken: 

De benoodigde hoeveelheid brons (1"2.500 K.G. )  werd aan- 
gekoeht tegen den prijs van f0 .95  per K . G .  en - -  evenals 
in de laatste jaren - -  geleverd door de firma Basse & Selve 
te hltona. 

u  f Cir.000 werd aan de directie der NederlandseheBank 
te Amsterdam verzonden; voor f 5.000 aan de Bijbank te 
Rotterdam, terwijl de betaalmeesters te Rotterdam en te Utrecht 
ieder voor f 500; die te  Almelo, Arnhem, Dordreeht,  's-Gra- 
venhage, 's-Hertogeuboseh en Maastricht ieder voor f 300,  en 
die te Groningen voor f s  ontvingen. 

De kosten dezer bronsaanmunting bedroegen: 
a. voor .aankoop brons . . . . . . . .  f 11.875.--  
b. voor muntloon . . . . . . . . . .  10 .000 . - -  

c. voor verzendingskosten naar de betaalme~ters 
en de Biibank . . . . . . . . . . . .  61.10 

f 21.936.10 
leverende alzoo een saldo van fg8.063.90.  

De vervaardiging van f75.000 aau centen en van f5000  
aan halve centen werd her college opgedragen bij Koninklijk 
besluit van 15 Dec. Voor het" benoodigde brons moest nu f 1,18 
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per K.G. aan de firma Basse & 8elve betaald worden. In her 
afgeloopen jaar werden slechts 100.000" sinks afgelevcrd. 

Met de aflevering dezer muntstukken werd de vervaardiging 
van 18 millioen 2�89 en 55 millioen I-centstukken 
Nederlandsch-Indi~ ten einde gebracht, waartoe her Ken. bcsluit 
van 12 Maart 1898 n ~ 45, had aanlciding gegcven. 

De zilverprijs is in her afgeloopen jaar vrij constant gebleven. 
Tot aan her laatst der maand April bleef de prijs bijna zonder 
schommelingen op 2717~ -, wanneer de weeknoteering tot 28~- 
s~eeg. De prijs was her laagst gcdurende October 26~-; zoodat 
her verschil tusschen de uiterste noteeringen niet meer dan 
2 pence per ounce standard heeft bedragen, een prijsverschil 
van ongeveer f 3.50 per K.G. 

Aan de muntgezellen werd over her afgeloopen jaar geen 
toelage uitgekeerd. 

De gedelegeerde der Javasche Bank tc Amsterdam hebben 
de opmerking gemaakt, dat de aan de Handelsvereeuiging ont- 
leende opgave van gedurende 1898 naar Indifi uitgevoerde 
tienguldenstukken niet juist kan zijn, daar door hun bcmid- 
deling de Javasche Bank 102.000 ticnguldenstukken ontving, 
alzoo 13.999 stuks meet dan de 88,001, welke door de Handels- 
vereeniging, als van Nederland naar Ned.-Indifi uitgevoerd, werden 
opgege~ren. In verband daarmede wordt bet ultimo December 
1898 alhier aanwezige bedrag thans geschat' op f 46.923.510. 

De in den loop van 1899 vervaardigde stukken zijn, met 
uitzondering van twee, naar Indifi verzonden. De Nederlandsehe 
Bank heeft geen tienguldenstukken uit he~ buitenland ontvangen 
of daarvoor afgegeven; bij andere opgaven o,ntrent uitvoer van 
goud nit ons land, blijkt nie~ dat daarmede Nederlandsche stand- 
penningen bedoeld worden, zoodat de aanwezige voorraad op den 
laatsten van hot jaar 1899 gesehat kan worden op f 46.923.5~0. 

De hoeveelheid zilveren standpenningen werd verminderd door : 
a Uitvoer : 
Naar Paramaribo aan rijksdaalders, veer f 50.000 

,, Ned. Oost-Indifi, veer . . . . . .  - 8.100.000 
b. Versmelting : 
Veer de aanmunting van guldens van 120.828 

rijksdaalders (de andere versmolten s~ukken be- 
hooren niet de cireulatie hier te lande) f 8.450.620 
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doch vermeerderd door: 
a. terugvoer, waarschijnlijk air 

Indi~, voor . . . . .  , . f 523.780 
b. aanmunting van . . . .  -500 .000  

f 1.023.780.00 

zoodat de vermindering bedraagt . f 7.41~7.040.00 
en de voorraad alsnu geschat wordt op . f iI~4 128.799.50 

Einde 1898 werd de zilveren pasmunt geraamd op f 8.700.977.80 
bestaaude uit : 

f 3.901.243.25 kwar~jes ; 4.552.592.10 dubbeltjes ; "24,7.141.85 
s~uivertjes. 

De eerste vermeerderden door aanmaak met ~00.000 stuks, 
doeh verminderden door versmelting met 510.786 stuks; alzoo 
bedraagt de voorraad f 3.823.54r De dubbeltjes vermeer- 
derden door aanmaak boven versmelting met 552.]44 stuks, 
zoodat aanwezig is voor f r terwijl de stuivertjes 
door versmelting van 108 stuks op eeu bedrag kwamen van 
f 247.136.70. 

De bronzen pasmunt vermeerderde met een bedrag van 
f 51.000 aan centen, zoodat de ultimo December 1899 aan- 
wezige voorraad muntspeci~n is te schatten op de navolgende 
bedragen : 

f 46.928.530.00 aan tienguldenstukken; 
lo~4.1~3,799.50 , zilveren standpenningen; 

8.678.488.05 '1 ,I pasmunt ; 
2.158.500.00 . bronzen . 

totaal f 181.884.317.55 einde 1899, 
tegen - 189.282.827.30 , 1898 (gewijzigd) 

alzoo met f 7.398.509.75 verminderd. 

Aan verdachte muntspeci~n werden gcdurende 1899 3646 
stukken ter onderzoek aan het college aaugeboden. 

Hiervan zijn uit Nederland 2346 stukken ontvangen, waarvan 
verreweg bet meerendeel door de Nederlandsche Bank is inge- 
zonden, uit Indig afkomstig was en hier te lande nict in ore-  
loop is geweest. 

Van deze uit Nederla,d ingezonden stukken zijn bevonden: 
Valsch : I~~ geschonden : 83 ; gebrekkig gcfabrieeerd : 31 

en echt en gangbaar: 20. 
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Van de valsche rijksdaalders was 6gn stuk langs galvano- 
plastischen weg vervaardigd en waren 1740 stuks op valsche 
stempels geslagen; 222 guldens waren evenzeer geslagen. De 
andere va]sehe stukken ~varen in vormen gegoten. 

Twee belangrijke strafgedingen tegen valsche taunters werden 
voor de arrondissements-rechtbank te Amsterdam behandeld, 
waarin het college omtrent valsehheid der speeifin uitspraak 
had gedaan. 

De 1800 stuks uit Indifi afkomstig waren in twee zendingen 
door den Minister van l~inancifin aan her college overgemaakt. 

Daarvan waren: valsch 1295; gesehonden 4 en gebrekkig 
gefabriceerd: 1 rijksdaalder. 

Van de valsche stukken waren op valsche stempels geslagen 
75 r~jksdaalders en 8 guldens; de overige stukken waren 
gegoten. 

De Minister van Koloni6n maakte in Juli aan her college 
over een bedrag van f 74.271.75 aan diverse zilveren munt- 
stukken, welke voor de eirculatie minder geschikt schenen. 

Van de guldens werd een achtticntal hOg voor de eirculatie 
geschikt bevonden; vier 'waren nieg meer gangbaar, 6~n stuk 
was geschonden en elf valsch (geslagen en van vermoedelijk 
hoog zilvergehalte). A1 de andere stukken waren voor circulatie 
ongeschikt. 

De pasmunt~ werd versmolten en leverde gwee baartjes op: 
6gn wegende 17.974 K.G. ,  op een gehal~e van 719.8 duizend- 
s t e n e n  66n van 18.028 K .O . ,  met een gehalte van 720 
duizendsten. Verkocht ad f48  per K.O. fijn werd hiervoor 
f 1.244.06 outvangen en met de 18 voor eirculatie geschikte 
guldens bij den betaalmeester overgebracht. De overige rijks- 
daalders, guldens en halve guldens zijn voor den aanmaak der 
guldenssgukken in den loop.van dit jaar gebezigd. 

Nederlandsche Stat is t iek.  In her jaarverslag der centrale 
commissie voor de statistiek wordt allereerst mededeeling gedaan 
van de adviezen betreffende bewerking en publieeering der 8 're 
Yolks- en Beroepstelling. 

De commissie heeftverder den Minister van Binnenlandsche 
geadviseerd ore, met her cog op een eventueel te houden 
bedrijfstelling, de bevolkingsregisters aan te vullen met een 
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aanteekening, of her beroep wordt uitgeoefend als hoofd van 
eenig bedrijf of onderneming of wel als ondergesohikte. In 
die, zin is beslist door de Ken. besluiten van 3 Oct. 1899 (Stbl. 
n o . 210 en 211). De commissie verzoeht tevens, dat de ge- 
meentebesturen zouden worden aangeschreven de aanteekeniug 
ook in de registers van den burgerlijken stand te doen ge- 
sehieden. Of de Minister hieraan gevolg heeft gegeven, was 
nog niet gebleken. 

Het houden eener bedri.jfstelliug aanbevelende, adviseerde 
de commissie, hoe ongeveer die behoort te women ingerieht. 
In 't midden latende of niet zulk een bedrijfstelling in 1909 
tegelijk met een algemeene volkstelling zou kunnen worden 
gehouden, aeht de eommissie her eehter gewenseht ze veer de 
eerste maal vdOr dien tijd te doen plaats hebben. Ten aanzien 
van de verzameling der gegevens advisecrt de eommissie, dat 
die bij speeiale telling, alzoo uiet door verzameling langs ambte- 
lijken weg gesehiede, en da t t e r  verzekering van volledigheid 
vragenlijsten ann de gansehe bevolking worden toegezonden. 
War den omvang aangaat, zou zij meenen, dat de statistiek 
zou moeten omvatten alle bedrijven van nijverheid, handel, 
landbouw, visseherij en verkeer, zoodat alleen uitgesloten 
blijven vrije beroepen en ambten of bedieningen veer zoover 
niet in betrekking staande tot de overheidsbemoeiingen, die 
in de statistiek worden opgenomen. Omtrent de te stellen 
vragen merkt de eommissie op, dat men zieh als in Duitsch- 
land zou moeten bepalen tot vragen, die dienen om een beeld 
te geven van nard en omvang der bedrijven en der territoriale 
verspreiding, en niet als in Belgifi zou moeten trachten gege- 
vens nopens loon en werktijd te verzamelen. W e l  zou men de 
Belgisehe vraag naar den ouderdom der versehillende onder- 
nemingen kunnen opnemen, terwijl de Duitsche poging om 
langs dezen weg ook een werkloozensta~istiek te verkrijgen 
niet behoort te worden nagevolgd. u zooveel den landbouw 
aangaat, zou men eeu statistiek van den veestapel moeten 
opnemeu, en vragen moeten stellen naar den rechtsgrond van 
her gebraik, de algemeene bestemming en de uitgestrektheid 
van den grond, bet aantal arbeiders en gebezigde machines, 
met Dog enkele speeiale vragen bij bepaalde takken van 't be- 
drijf. De eommissie drukt er herhaaldelijk op, dat haar advies 
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slechts voorloopig is, en dat eventueel voor afdaling i ,  meet 
bijzonderheden en voor een kostenraming nader onderzoek noodig 
zou zijn, o. a. ook plaatselijk onderzoek in Duitsehland en Belgie. 

De eommissie heeft voorgesteld de formulieren voor de tabellen 
betreffende de gemeentelijke ontvangsten in de Provinciale 
Verslagen in diet voege te wijzigen, dat zij in overeenstem- 
ruing zouden zijn met art. ~40 der gemeentewet, zooals dit 
gewijzigd is bij art. l~ der wet van s Mei 1897 (Stbl. n ~ 156). 
En nader heeft zij advies uitgebraeht over de opmerkingen van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, Friesland en Overijsel op 
haar voorstel. Na kennisneming van een en ander, heeft de 
Minister van Binnenlandsehe Zakeu verklaard, dat hij opnieuw 
zou beslissen in hoever meerdere aanvulling of wijziging in 't 
model der Provineiale Verslagen noodig zou zijn. 

De eommissie zond den Minister van Binnenlandsohe Zaken 
een bij haar ingekomen sehrijven van den chef der Parijsche 
Statistiek Jacques Bertillon, verzoekende aansluiting van Ne- 
derland, met betrekking tot de statistiek van de sterfte naar 
de doodsoorzaken, aan een der drie door hem aau hot [nstitut 
International aangeboden nomenelaturen, die door Frankrijk, 
Vereenigde Staten, Canada en Mexico gevolgd worden, terw[jl 
ook enkele Zuid-Amerikaansehe Staten met 1901 zullen toe- 
treden. De eommissie, die een door haar medelid Dr. Salter 
bewerkt schema, aansluitende aan de nomeuelatuur met 4-1, 
rubrieken (de andere te uitgebreide hebben er 99 en 161), over- 
legt, adviseerde de nomenelatuur in dier voege te wijzigen, 
dat voor Nederland hot reeht verkregen wordt op vertegen- 
woordiging in de internationale Commis'sie vcelke om de 10 jaren 
de nomenelatuur aan een revisie zal onderwerpen. De Minister 
besloot Nederland aan dat overleg te doen deelnemen, zonder 
zieh vooraf aan een systeem te binden, welk voorbehoud blijkens 
nader sehrijven van den beer Bertillon geen belemmering is. 

Uit de mededeelingen omtrent opdaehten aan her eentraal bureau 
voor de statistiek en ui~ her b[jgevoegde verslag van den Diree- 
teur dier instelling blijkt o.a. dat door her bureau de loopende 
werkzaamheden der vroegere eent'rale eommissie zijn voortgezet 
t. w. hot verband tussehen welstaud, nataliteit eu kinder- 
sterfte, de bewerking van hot gesehiedkundig overzieht der 
Statistiek van hot Koninkrijk der Nederlaaden, ---r ~hans zoover 
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gevorderd, dat hog in dit jaar met den druk kan women 
b e g o n n e n , -  en de uitgifte van her handsehrift van den 
baron d'Alphonse, Intendant de l'Iut6rieur de la Hollande 
over den staat van ons land tijdens de inlij~'ing bij Frankrijk, - -  
welke uitgave is gesehied. Verder is dan her bureau aange- 
vangen met de bewerking eeuer algemeene statistiek der 
gemeentefinanei~n voor de gemeenten met 5000 of meer inwo- 
nets, te beginnen met her jaar 1896. De jaargang 1896 is 
versehenen en die van 1897 gereed. Nog is de bewerking van 
de Statistiek der Spaar- en leenbanken op uitnoodiging van 
den Minister van Waterstaat aan her eentraal bureau overgegaan 

De Direeteur deelt nog mede, dat de totstandkoming eerier 
organisatie op 't gebied der arbeidsstatistiek met ten minste een 
jaar vertraagd is, omdat de Minister niet heeft kunnen goed- 
vinden daart.oe reeds op de begrooting van 1900 gelden aan 
te vragen, en dat de boekerij steeds in omvang toeneemt en 
steeds meer geeonsulteerd wordt, doeh dat gebrek aan werk- 
kraehten en aan voldoende plaatsruimte de behoorlijke ordening 
en de gemakkelijke raadpleging in den weg staat. 

Engelsehe Wholesales.  Aan een uittreksel uit her rapport 
van den heer Brodriok, seeretaris van de Eugelsehe Wholesale, 
aan her Internationaal GoSperatief Congres, dat wij in ,Ons 
Belang" vonden, ontleenen wij her volgende: 

W~j hebben in Gro0t-Brittannifi 1468 eoSperatieve verbruiks- 
vereenigingen. Deze worden gedreven door besturen welke door 
de 1eden gekozen zijn en onderworpen zijn aan zekere regle- 
menten en bepalingen, maar, meestal, hebben zij gesalarieerde 
administrat.eurs en beambten in dienst, die zieh bezig houden 
met de zaken, en in de groot-handelsmagazijnen de noodige 
waren opkoopen. Bij afwezigheid van een organisatie veer 
deze werkzaamheden, zouden de opkoopers met groote kosten 
hun waren op versehillende markteri zoeken en elkander 
eonourrentie aandoen. De eoSperators hebben een zelfde en 
gemeensehappelijk doel en, veer zoover her deze werkzaam- 
heden betreft, zijn hun belangen dezelfde. Wat zou men 
nu zeffgen vau een partieulier, die verseheidene winkels had, 
als hij veer iederen winkel een afzonderlijken opkooper e r o p  
na hield, di~ zieh niet stoorde aan de belangen der overige 
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winkels? Een dergelijke handelwijze zou, en tereeht, besehouwd 
worden als ont.zettend dwaas en nadeelig en de man die zoo 
deed zou worden versleten veer een zok De onzinnigheid van 
zoo'n wijze van doen ligt zd6 veer de hand dat her overbodig 
is hierop nader in te gaan. En toeh zou, zonder 't bestaan 
van de wholesales belast met al de werkzaamheden van inkoopen 
in 't greet,  zulk een waaorde overheersehend zijn. Als een 
voorbeeld, aantoonend de enorme kostenbesparing, zal ik hier 
even aanroeren den handel in gedroogde vruehten. Elk jaar 
bezoek~ een opkooper van de Wholesale, vergezeld door een 
of meer direeteuren, de streken iu Griekenland en Turkije 
waar die vruehten worden voortgebraeht. Zij onderzoeken den 
oogst, sluiten met de produeenten contract af en koopen 
duizenden tonnen die regelreeh~ naar Engeland worden ver- 
zonden - -  op deze wijze uitsparend alle onkosten die de 
tussehenkomst van versehillende grootere eu kleinere handelaars 
en makelaars en eommissionairs zouden veroorzaakt hebben. 
Door deze handelingen kunnen de kleinere vereenigingen zieh 
vruohten aansehaffen op even voordeelige voorwaarden als zij 
die hun waren in 't greet koopen. 

De Engelsche Wholesale heeft hog een andere onderneming 
op her touw gezet die wij hier niet stilzwijgend kunnen voorbij- 
gaan - -  dat is haar handelsvloot. In 1876 heeft zij een sehip 
gekoeht en sedert heeft zij er neff meer laten bouwen, zoodat 
de vereeniging op 't oogenblik vijf groote stoomsehepen in de 
vaart heeft die dienst doen tussehen Engeland en Calais, 
Kouaan en I-~amburg. Deze sehepen, in voortdurende eommuni- 
eatie met vreemde havens, bewijzen groote diensten aan den 
invoerhandel der vereeniging en brengen tot op zekere hoogte 
vriendsehappelijke betrekkingen te weeg met de bezoehte ]anden. 

Een ander voordeel dat men van een Wholesale trekS, is 
de steun, de beseherming, de bijstaud in de zaken, die zij 
aan nieuwe vereenigingen bewijzen kan, in 't begin van haar 
strijd met haar eoneurren~en Dikwijls bevinden zieh deze 
vereenigingen in moeielijke omstandigheden, ja ,  zelfs in need, 
en dan zijn her de groothandelsvereenigingen, die le Man- 
chester of die te Glasgow, die met haar on,netelijke hulp- 
bronnen ze helpen ea afdoenden steun verleenen. 

Ook is her bouwen van woningen in den kring tier werk- 
ECON. 4900. 41 
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zaamheden van de Wholesales getrokken. Verscheidene verbruiks- 
vereenigingen hadden 't  besluit genomen om haar leden de 
gelegenheid te bieden tot her bouwen van woningen en toen 
heeft de Wholesale een plan uitgewerkt ten gevolge waarvan de 
vereenigingeu, welke niet over een voldoend kapitaal beschikken, 
kunnen profiteeren van her kapitaal der Wholesale. Sedert twee 
en een half jaar is dit besluit in werking en heeft zij aan 
verschillende verbruiksvereenigiugen meet dan 200000 pond 
sterling h b�89 pCt. per jaar voorgesehoten. 

De volgende cijfers toonen her debiet van de beide eoSpera- 
tieve groothandelsvereenigingen aan n.l. die te Manchester eL 
die te Glasgow in ponden sterling. 

1899. 
verbruik.  

Manchester . . . . .  14.212.375 
Glasgow . . . . . .  5.014.189 

te zamen . . . . 19.226 564 

1899. 1899. 
productie, winst. 

1.906.262 286.250 
1.097.160 218.597 
3.003.422 499.847 

T o t a a l  s e d e r t  de  o p r i c h t i n g .  
debiet, winst. 

Manchester . . . . . . . .  174.477.087 2.495.799 
Glasgow . . . . . . . . .  54.937.210 1.74,4.696 

totaal '2 ~-9.4,14~ 97  4,24,0~495 
Wij hebben voorzeker alle redenen tot tevredenheid bij zulke 

resultaten. Deze memorie zou niet volledig zijn zonder opgave 
van her aantal beambten en werklieden bij deze groothandels- 
vereenigingen in dienst: 

in de productie, bij ' t  verbruik,  totaal. 

Manchester . . . . . .  8 655 1.734 " 10.387 
Glasgow . . . . . . .  4.579 82"2 5.401 

totaal . 18.282 2.556 15.788 

Enge l sehe  vakvereen ig ingen .  De algemeene federatie van 
engelsehe vakvereenigingen, opgericht om onderlingen steun 
te bieden bij werkstakingen, omvatte verleden jaar 44 t r a d e  
u n i o n s  met 848.000 leden, thans volgens bet jaarbericht 59 
met 377.729 leden. Wel belangrijke vooruitgang, maar tochis  
hog niet meet dan een vierde van her aantal der gezamenlijke 
vakvereenigiugen toegetreden. De belangrijkste drie der aan- 
gesloten u n i o ns zijn de vereenigde machinebouwers met 85908 
1eden, de gaswerkers met 4,8.030, de sehoen-en laarzenmakers 
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met '27.993 leden. Ook de textiel-arbeiders zijn vrij algemeen 
toegetreden, doeh niet de groote mijnwerkersvereenigingen, de 
ketelsmeden en de spoorwegbeambten. In 't eerste jaar waren 
de inkomsten der federatie 22.563 pd. st., de uitgaven sleehts 
672. Voor~aan wordt op minstens 30.000 pd. st. jaarlijksehe 
inkomsten gerekend. 

Her congres der Trade Unions vergaderde dit jaar te [-Iud- 
dersfield. Er waren 1�88 millioen leden door 380 leden verte- 
genwoordigd. Nam her eongres in de laatste jaren dikwijls vele 
eolleetivistisehe moties zonder debar van beteekenis en misschien 
zonder nadenken aan, ditmaal opeude de president her me~ een 
weldoordaehte, philosophiseh gehouden rede, waarin de over- 
tuiging werd uitgesproken, dat de moderne eeonomisehe ont.- 
wikkeling naar her eolleetivisme leidde, en dat dan ook in 't 
belang van den arbeid de soeialistisehe voortbrenging de kapi- 
talisehtisehe behoorde te vervangen.. 

u  voor wet te l i jke  arbeidsbeseherming.  Onder 
de eongressen, ter gelegenheid der parijsehe tentooustelling 
gehouden, was el' ook een gewijd aan de protection lggale des 
travailleurs. Op her eoI~gres werden niet onbelangrijke diseussifin 
gevoerd over den wettelijken arbeidsdag, bet verbod van naeht- 
arbeid en de arbeidsinspeetie, doeh deze debatten leidden niet 
tot bepaalde eonelusifin. Her ontleende eehter zijn praetische be- 
teekenis aau he~ feit, dat daar de grondslag is gelegd v'oor 
een Internationaal bureau voor arbeidswetgeving. De wensch 
dat zulk een bureau zou wordeu opgerieht, is in 1897 op het 
Zuriehsehe cougres uitgesproken, in aansluiting trouwens aan 
stappen reeds een jaar te voren door de Zwitsersehe regeering 
tot dat duel gedaan. De verwaehting, dat de stiehting van zulk 
een bureau van de regeeringen zou uitgaan, is intussehen niet ver- 
wezenlijkt. Daarom zou dit eongres op initiatief van den fransehen 
Minister Millerand in 't leven geroepen, traeh~en de zaak op 
particuliereu grondslag te vestigen, reel inroeping van de hulp 
der regeeringen. 

Een rapport over de zaak was uitgebraeh~ eu eeu regle,nent 
ontworpen door den Luiksehen hoogleeraar Mahaim. ilet eongres 
heeft overeenkomstig de voorstelle, eener eo,mnissie, die de 
door hem ontworpen statuteu herzien had, ze als volgL vastgesteld. 
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Art. 1. -Er is gevormd een Internationale Yereeniging veer 
arbeidswetgeving (of wettelijke arbeidersbesoherming). 

De zetel ervan zal in Zwitserland zijn. 
Art. 2. Doze vereeniging heeft tot doel: 
1 ~ Tot band te dienen tussehen hen die in de versehillende 

indus~rieele landen een arbeidswetgeving noodzakel[.jk aehten; 
2 ~ . Te organiseeren een i n t e r n a t i o n a a l  a r b e i d s b u r e a u ,  

hetwelk tot. taak zal hebben in ' t  engelseh, franseh en duitseh 
een ,Periodieke verzameling veer de arbeidswetten ill alle 
landen,  uit te geven of zijn medewerking te verleenen aan een 
dergelijke publieatie. 

Deze verzameling zal bevatten: 
a. Den tekst of den geresuraeerden inhoud van alle in 

working zijnde wetten, reglementen of maatregelen van be- 
stuur,  die betrekking hebben op de arbeidsbesoherming in 
bet algemeen en in ' t  bijzonder: op den arbeid van kinderen 
en vrouwen, op de beperking van den arbeidsduur veer vol- 
wassenen, op de zondags-of  periodieke rust en op de ge- 
vaarlijke industrie~n ; 

b. Een overzieht van de wordingsgesehiedenis van deze wetten 
en reglementen ; 

e. Een r6surn6 van de rapporten en andere oftleieele doeu- 
menten betrekking hebbende op de interpretatie van deze 
wetten en besluiten: 

3 ~ De studie der arbeidswetgeving in de versehillende landen 
te vergemakkelijken en in 't bijzonder aan leden inliehtingen 
te versehaffen over de in working zijnde wetten en haar toe- 
passing in de versehillende landen. 

4 ~ Door hot opstellen van memories of anderszins, de studie 
van de quaestie der overeenkomst van de versehillende arbeids- 
wetgevingen en evenzoo een internationale arbeidsstatistiek te 
bevorderen. 

5 ~ Her houden van internationale oongressen veer arbeids- 
wetgeving te bevorderen. 

Art..% De vereeniging bestaat uit alle personen en vereeni- 
gingen 'andere dan de nationale afdeelingen) die her doel der 
vereenigiug ondersehrijven zooals dat is nedergelegd in de artt. 
1 en 2,  en die bij den penningmeester een jaarlijksehebijdrage 
storten van 10 frs. 
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Art. 4. Ieder lid dat, bij her einde van een jaar verzuimd 
of geweigerd heeft z[jn bijdrage te betalen, zal als ontslag- 
nemende women besehoawd. 

Art. 5. De leden hebben reeht op de ontvangst van de 
eventueele publication der vereeniging. Zij hebben evefieens her 
reeht gratis de uitgaven te ontvangen vall her Iuliehtingeubureau, 
dat zal kunnen worden gevormd, en volgens de bepalingen 
van zijn speeiaal reglement reeht op alle gegevens, waarvan 
de publieatie tot de bevoegdheden van dat bureau behoort. 

Art. 6. De vereeuiging wordt bestuurd door een bestuur, 
bestaande uit leden behoorende tot de versehillende Staten die 
opgeuomen zijn ouder degenen die reeht hebben op een vet 
tegenwoordiging. 

Art. 7. Iedere Staat zal vertegenwoordigd worden in her 
bestuur door 6 leden, zoodra 50 van zijn burgers toegetredeu 
ziju tot de vereeniging. Boven dit getal zal iedere nieuwe groep 
van b0 leden reeht geven op een bestuurszetel meer, zonder 
dat bet aantal bestuursleden veer ggn Staat tot boven de 10 
kan stijgen. 

De Regeeringen zullen uitgenoodigd worden ieder een ge- 
delegeerde aan te wijzen, welke gedelege6rden in heL bestuur 
dezelfde reehteu zullen hebben als de andere leden. 

Art. 8. De duur van her mandaat der bestuursleden is onbeperkt 
en bet bestuur vult zieh zelf nan, 

De verkiezing van nieuwe bestuursleden inplaats van ontslag- 
nemende, of overledene, zal plaat.s hebbcu op voorstel van de 
]eden uit den Staat die reeht op de opengevallen plaats. 

De verkieziug heeft plants bij geheime stemming iu "een 
vergadering van her bestuur. Her eonvoeatiebiljet veer deze 
vergadering bevat de namen der voorgestelde eandidaten. De 
bestuursleden die deze vergaderiug niet b[jwonen, kuanen hun 
stembiljet in verzegelden brief iuzenden. 

Art. 9. Her bestuur is bevoegd tot her nemeu van alle be- 
sluiten, nuttig veer de vervulling van de taak der vereenigihg. 

Her vergadert in algemeene vergadering ten minste eenmaal 
per twee jaren. 

Her kan bijeengeroepen wordert door bet dagelijkseh bestuur, 
iederen keer als dit het noodig vindt of als ten minste 15 leden 
her vragen. 
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De plaats waar de vergadering gehouden word~, wordt aau- 
gewezen m~ schriftelijke raadpleging wm alle leden van her 
bestuur door den algemeenen secretaris in eeu tijdsruimte vast- 
gesteld door her dagelijksch bestuur. 

Art. 10. Her bestuur kiest nit zijn midden veer den tijd 
van twee jare.n een dagelijkseh bestuur, samengesteld nit een 
president, een vice-president en een algemeenen seeretaris. 

Her benoemt eveneens den penningmeester dot vereeniging. 
Art. 11. Her dagelijksch bestuur heeft tot taak de maat- 

regelen te nemen, noodig veer de uitvoering der besluiten van 
her bestuur. 

Her beheert de fondsen der vereeniging. 
Her brengt elk jaar aan her bestuur rappor~ uit over zijn 

beheer. 
Her benoemt de beambten en andere personen noodig veer 

den dienst der vereeniging. 
I-Iet stelt zieh in verbinding, in alle industrieele staten, 

met speeiali~eiteu en bevoegde mannen, bere~d om de inlieh- 
tingen te verschaffen over d~ arbeidswetten ell haar toepassing. 
Deze personen kunnen den titel ontvangen van correspondenten 
der vereeniging. 

Art. 1'2. De algemeene seeretaris heeft de direetie over de 
correspondeutie der vereeniging, van het bestuur, en van her 
dagelijksch bestuur, evenals over de uitgaven van den inlieh- 
tingendienst. 

Art. 13. De penningmeester int de contribution en bewaart 
de fondsen. Hij doer geen betalingen dan na visa van den 
president. 

Art. 1r Een nationale afdeeling van de vereeniging zaI ge- 
vor,nd kunnen worden in elk land, zoodra or 50 personen tot 
deelnemiug bereid zijn en tegen een betaling van een minimum- 
contributie van 1000 frs. De statuten der afdeelingen moeten 
goedgekeurd worden door her bestuur. 

"Deze afdeelingen hebben her recht te voorzien in de vaca- 
tures die zieh voordoen onder de vertegenwoordigers van hun 
land in het bestuur. 

De leden van een nationale afdeeling hebben dezelfde reehten 
als die der vereeniging, onder voorbehoud dat de hun door 
de vereeniging te versehaffen uitgaven, alsook hun vertegen- 
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woordiging i,, den boezem van her bestuur,  evenredig zullen 
zijn aan de jaarlijksehe eontribu~ie. 

Art. 15. Deze statuten zullen niet gewijzigd kuunen women 
dan in een vergadering vaa bet bestuur,  bij meerderheid van 
.~ der stemmen van de aanwezige leden en sleehts dan als de 
voorstellen tot wijziging op den oproepingsbriefvermeld waren. 

Ee~ voorloopige eommissie, die her werk der organisatie nu 
verder ter hand zal nemen werd benoemd. In deze eommissie 
werden benoemd de heeren: Seherrer (St. Gallen)als president; 
prof. Mahaim (Luik), als seeretaris ; prof. Cauw~s voor Frankrijk ; 
prof. Toniolo (Pisa) voor Italifi; prof. Von Philippovieh voor 
Oostenrijk; Freiherr Von Berlepseh voor Duitseh]and. 

Naar iq de,  loop van bet debar medegedeeld werd, is de 
stiehting van een nationale afdeeling van her ,,iuternationale 
bureau" reeds verzekerd in Frankrijk, Belgifi, Zwitserland en 
Oostenrijk. Van de andere landen was nog niets bekend. 

Enge l sehe  finanti~u.  De eugelsehe kanselier der sehatkist 
heeft zich genoodzaakt gezien in 't begin van s  een 
nieu~v erediet te vragen wegens toeneming tier oorlogskosten 
in Zuid-Afrika, waarbij nog gekomen zijn uirga.ven voor Ashanti 
en China. De defieitten, waarin door leening voorzien was, 
beliepen volgeDs de mededeelingen van Hicks-Beach, ~ .541 .000  
pd. st. over hot loopende, 13.~8~.000 pd. st voor 't vorige 
jaar, totaal 36.423.300 pd. st. Hij had daarvoor uitgegeven 8 
millioen pd. T r e a s u r y  b i l l s ,  terwijl de oorlogsleening van 
30 millioen had ol)gebracht '29.550.000 pd. st. netto. s had 
hij een saldo i n  handen vaa 1.1~7.000 pd. Thans vroeg hij bij 
suppletoire begrooting aan 13 millioen pd. st. zoodat uog in 
11.873 000 pd. st. moot women voorzien, die hij zioh weder 
door leening wenschte te versehaffeu. Daar hij gemaehtigd was 
een leening van 85 millioen te sluiten, kon hij zonder nadere 
parlementaire autorisatie nog 5 millioem opnemen. Yerleende 
men hem een autorisatie van 13 millioen, clan zou hij ten 
slotte 6 1~7.000 p ' .  st. besehikbaar hebben. Hij Vroeg: daarbij 
de bevoegdheid te kiezen tnssehen een leening, en uitgifte 
van E x c h e q u e r  b o n d s  met een looptijd van drie of vijf 
jaar,  of een uitgifte van T r e a s u r y  b i l l s .  

De Minister deelde daarbij mode, dat hij de hoop koesterde 
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dat de opbrengst der middelen aan zijn taming zou beantwoor- 
den. In de eerste helft des jaars hadden versehillendemiddelen 
traag gevloeid; maar thans haalden ze de schade in. Voorts 
vertrouwde hij, dat weldra een deel der oorlogsuitgaven op de 
Transvaal zou kunnen verhaald worden vooral daar de mijnen 
nagenoeg ongedeerd waren gebleven en dus winstgevende ex- 
ploitatie beloofden: met her cog hierop zou h[j bij 't geldop- 
he,hen voorzieningen kunnen treffen veer spoedige aflossing. 

Sir William Harcourt karakteriseerde deze finaneieele poli- 
tick, die maar leende, in plaats van de lasten althans veer 
een deel door de .belastingsehuldigen te doen dragen, als lieht- 
vaardig. De beurs daeht er ook we1 zoo over, want Hicks Beach 
slaagde er niet in de l0 millioen sehagkistbous op korten ter- 
mijn - -  dezen vorm van leening koos hij - -  te Leaden te plaatsen. 
Hij zag zieh genoopt in 't begin van Augustus de volgende ver- 
klaring in her Parlement af te leggen: ,Vddr de vaststelling 
van de wijze van uitgifte der nieuwe Leening heb ik nage- 
gaan of de voorwaarden, die ik mij gereehtigd achtte aan te 
bieden, insehrijvers zouden lokken, lk vend daarbij z66 weinig 
aa, moediging, dat ik her mij, door de leidende Eugelseh- 
Amerikaansche huizen in Leaden gedaue, voorstel aannam om 
de helft der emissie in de Yereenigde Staten op dezelfde voor- 
waarden als te Leaden aan te bieden. Daardoor was het slagen 
der emissie verzekerd, maar her had nog een ander gro~t 
voordeel: jl. Donderdag stond de Keserve der Bank van Enge- 
land z6o laag als nooit te voren in de laatste zeven jaar, eu 
men verzekerde mij, dat bier door een goudbeweging nit de 
Vereenigde Staten een groote verlichting zou worden aangebracht, 
indien een greet deel der Leening ginds zou worden genomen." 

Feitelijk kosten .u  de 3 pCt. Sehatkistbons, uitgegeven 
98, losbaar over 3 jaren h pari cadet aftrck van rentevergoeding 
bij volstorting, vier percent! En, om zelfs tot die bezwarende 
voorwaarden her sueees tier emissie te verzekeren, incest de 
sehatrijke John B~I  den steun van Amerika inroepen! 

Ruimsehoots her bedrag der emissie werd in de Yereenigde 
Staten ingesehreven en 28 millioen dollar, dus ruim de helft, 
werd toegewezen. 


